NIEUWSBRIEF
Rotterdamse bond van volkstuinders - augustus 2015

In het najaar opnieuw cursussen van start!
Na een succesvolle cursus in het voorjaar op De Reijerwaard gaat er ook in het najaar een bestuurderscursus
van start op de Wilgentuin. Aanmelden via info@RBvV. Doe het snel want er zijn al een aantal mensen aangemeld. De cursussen zullen plaats vinden op de dinsdagavond van19:30-22:00 uur op 27 oktober, 3 november,
10 november en 17 november. We hebben hierbij rekening gehouden met de herfstvakantie!

Taxeren is een vak!
Op veel complexen ontbreekt op dit moment
een taxatiecommissie. Daarom organiseert de
RBvV in oktober een tweetal taxatiecursussen
in dit najaar. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vinden de cursussen plaats op Zuid en
eentje op Noord. De cursus bestaat uit een
theoretisch gedeelte en een praktijkdeel.
Aanmelden via info@RBvV. Doe dit snel zodat
we verder kunnen met het organiseren!

Help ik heb een bouwvergunning nodig!
De RBvV krijgt veel mailtjes en telefoontjes over het aanvragen van bouwvergunningen.
De regeltjes veroorzaken veel hoofdpijn bij tuinders en als een vergunning wordt afgewezen vanwege onduidelijkheden, dan worden we helemaal overspoeld door onbegrip. In
het verleden werden leden vaak ondersteund bij het aanvragen door de bouwcommissie
op de tuinen. Die zijn er vaak niet meer of er is onvoldoende bekendheid met de regeltjes. Sinds jaar en dag kunnen leden ook terecht voor ondersteuning bij onze Technische
Commissie die ook de bouwvergunningen afgeeft. Ze zijn om de veertien dagen op
woensdag aanwezig bij de RBvV. Heb je hulp nodig, maak dan een afspraak via
info@RBvV of bel even.

Nieuwe website in september in de lucht!

O

nze website was verouderd en had duidelijk een
facelift nodig. Daarom is er tijdens het voorjaarscongres geld vrijgemaakt om een nieuwe website
te bouwen die goed door ons is te onderhouden waardoor de maandkosten lager worden.
De website is inmiddels klaar en kan de lucht in maar
we hebben ook jullie ondersteuning hierbij nodig.
Er wordt een speciale pagina aangemaakt voor te

koop staande huisjes en er is een onderdeel met het
kopje agenda. Daar kunnen alle activiteiten van de
verenigingen door de besturen zelf worden ingezet.
Maar om nu al iets op de site te kunnen zetten hebben we vooraf wat informatie nodig. Dus kom maar op
met die gegevens met te koop staande huisjes en de
activiteiten in het najaar! Foto’s erbij is trouwens wel
zo leuk.
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Rooiver
gunning
en
en ande
re zaken

N

adat de Deelgemeentes
in 2014 waren afgeschaft werden een
groot aantal taken overgeheveld naar Stadsontwikkeling.
Dat gold niet alleen voor sportterreinen, subsidies ed.
maar zeker ook voor een aantal zaken die de Volkstuinverenigingen treffen. Hierdoor ontstond grote onzekerheid over bepaalde regelingen en procedures.
Het aanvragen en verstrekken van rooivergunningen is
er eentje. Het ging bij de deelgemeentes al over vele
schijven maar nu het stedelijk wordt georganiseerd is de
gang van zaken helemaal onduidelijk.
Binnenkort wordt er echter duidelijk hoe de rooivergunningen aangevraagd dienen te worden en wie ze mag
verstrekken. Waarschijnlijk krijgen de verenigingsbesturen hier een belangrijke rol in. Tot die tijd is ons door SO
verzocht de aanvragen voor rooivergunningen nog even
op te houden. De nieuwe regeling wordt voor het najaar
verwacht.

A

fval en onderhoud publiek terrein
Nadat wethouder Eerdmans had besloten dat
volkstuinverenigingen geen afval meer mochten afgeven op de milieuparken, is er een discussie ontstaan over het onderhoud van de publieke gedeeltes. Een aantal verenigingen doen dit zelf, bij andere doet de gemeente het en weer anderen schakelen Pameijer in. Kortom een woud van verschillen.
SO heeft daarom besloten om contact op te nemen
met de verenigingen om te inventariseren hoe het
op dit moment gebeurt per vereniging en hoe men
het in de toekomst wil organiseren. Verenigingsbesturen hebben hierin een belangrijke stem! In september kunnen jullie dus een telefoontje verwachten van Stadsontwikkeling!

NIEUWS VAN
STADSONTWIKKELING

P

er 1 januari 2017 gaat het verhuren van de tuinen
niet meer per via de RBvV verlopen. In de najaarsvergadering hebben de leden besloten dit zogenaamde
beheer terug te geven aan Stadsontwikkeling om een
einde te maken aan een jarenlange discussie. Dit heeft
er ook toe geleid dat de toegezegde beleidsnotitie
volkstuinen pas eind 2016 te verwachten is.
Inmiddels heeft SO een deskundig bureau ingehuurd dat
in september de Gemeente moet adviseren wie de
nieuwe verhuurder gaat worden van de volkstuinen.
Er zijn 2 kandidaten in de running. Zodra er meer bekend is worden de leden natuurlijk zo snel mogelijk
geïnformeerd en zullen de nieuwe verhuurders worden
voorgesteld. Alhoewel we goed op de hoogte worden
gehouden en onze inbreng wordt gewaardeerd, hebben
we formeel niets meer te zeggen over onze toekomstige
huisbaas. De RBvV wordt vanaf 1 januari 2017 dus weer
de pure belangenbehartiger waaraan zij 82 jaar geleden
haar bestaansrecht had te danken!

P

er 1 januari 2017 wordt ook het verplichte lidmaatschap afgeschaft.

We zullen onze uiterste best doen om een grote sterke
bond te blijven, waarbij tuinders graag zijn aangesloten.
We werken er op dit moment hard aan om die taak
prioriteit te geven!
We zijn daarom bezig met de werkgroep advisering om
een Verenigingsoverleg te organiseren in september
aanstaande. Tijdens dit verenigingsoverleg zullen we de
plannen voorleggen voor een sterke belangenbond en
met de verenigingen discussiëren over onze taken in de
toekomst.

Financiële deskundigheid gevraagd!

W

e zijn dringend op zoek naar een bestuurder met
financiële deskundigheid die ook nog eens praktisch
met cijfertjes weet om te gaan. Onze penningmeester
heeft aangegeven zijn taak tijdens het najaarscongres te
willen neerleggen. Wel blijft hij aan als algemeen bestuurder. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ben jij geïnteresseerd of weet je iemand, neem
dan contact op met het bestuur of met de CVA. Een functieomschrijving is beschikbaar.
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